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Verslag brede bijeenkomst Zeeuwse omgevingsvisie 2021 op 15 maart 2019 

Op 15 maart namen 180 mensen van ongeveer 85 verschillende organisaties deel aan de brede 

bijeenkomst Zeeuwse omgevingsvisie 2021. De deelnemers waren bestuurder en medewerkers, en 

kwamen uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.  

Opening 

Bij de opening vroeg dagvoorzitter Peter Joosse aan gedeputeerde Schönknecht wat er voorafgegaan 

is en op welk punt we nu staan. Zij gaf aan dat we na de startbijeenkomst op 4 juli naar buiten zijn 

gegaan voor het ophalen van de agenda voor de Zeeuwse omgevingsvisie 2021. Daarvoor zijn we 

aangesloten bij al geplande evenementen zoals bijeenkomsten voor cultuur en erfgoed, de 

toeristische ontmoetingsdag, de leefbaarheidsmanifestatie maar ook de economic board. In totaal 

hebben we bij 200 partijen 39 hoofdonderwerpen opgehaald.  

Resultaten prioritering onderwerpen 

Voorafgaand aan de bijeenkomst is bij de uitnodiging gevraagd om in te vullen welke van deze 39 

hoofdonderwerpen prioriteit verdienen bij het uitwerken van de Zeeuwse omgevingsvisie 2021. Dit 

leverde een top 10 op: 

• Platteland  
• Klimaatverandering 
• Landschap 
• Milieu  
• Recreatie en Toerisme 
• Energie 
• Leefbaarheid 
• Ruimtelijke kwaliteit 
• Bereikbaarheid  
• Infrastructuur  
• Onderwijs  

 
Daarnaast hebben we ook de bezoekers van de Open dag van de provincie gevraagd hun top 10 te 

kiezen. Dit leverde een iets ander beeld op: 

• Bereikbaarheid  
• Milieu  
• Klimaatverandering 
• Onderwijs  
• Energie 
• Natuur  
• Gezondheid  
• Historische elementen, bouwwerken en complexen 
• Biodiversiteit 
• Leefbaarheid 

 
Deze uitkomsten zijn op 15 maart met gedeputeerde De Bat besproken. Hij benadrukte daarbij het 

belang van economie en zorg. Bereikbaarheid als belangrijkste punt bij de bezoekers van de open dag 

vond hij niet verrassend. Daarnaast zag hij veel overeenkomsten tussen beide lijsten.  
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Deelsessies  

De deelnemers zijn vervolgens in drie deelsessies uiteengegaan. In de bijlage bij dit verslag vindt u 

een impressie van wat tijdens deze sessies besproken is.  

Presentatie trendwatcher Herman Konings 

Trendwatcher Herman Konings gaf ons 4 trends mee: 

1. Het ‘fygitale’ tijdperk 

Combinatie van digitaal en fysiek, waarbij de fysieke wereld weer belangrijker wordt en als 

tegenhanger geldt voor de digitale wereld.  

2. Progressieve provincie 

Urbaniteit als ‘mindset’ maakt zich los van de fysieke ruimte van het stedelijk gebied en 

verplaatst zich naar de provincie. 

3. Van ‘me-topia’ naar ‘we-topia’.  

Van eigen bezit naar deeleconomie. Samen hebben we meer dan alleen. Samenwerken wint in 

belang boven het altijd zelf willen doen. Samen kunnen we meer dan alleen.  

4. ‘OS Nature’ 

De natuur als ‘operating system’ en ‘biomimicry’. De natuur als inspiratiebron voor innovaties en 

het gebruiken van de natuur voor slimme oplossingen.  

Afsluiting  

Aan het eind van de dag werd iedereen gevraagd naar diens droom voor 2050. Helaas kon dit niet op 

het scherm getoond worden. Hieronder vindt u een selectie van de reacties daarop: 

“Dat mijn kinderen het net zo goed hebben als ik” 
“De meeste populaire en innovatieve regio van Noordwest Europa” 
“Een fijne, leefbare provincie met toekomst voor een ieder die er zich thuis voelt.” 
“Alle voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar” 
“Water, natuur, landbouw en recreatie optimaal naast elkaar.” 
“Mooi platteland en leefbare steden en dorpen. We-topia. Waar onze kinderen graag willen blijven wonen.” 

 

Bij de afsluiting vroeg de dagvoorzitter aan gedeputeerde Schönknecht hoe we nu verder gaan. Zij 

gaf aan dat op basis van de input van 15 maart een voorstel gemaakt wordt voor Provinciale Staten. 

In mei wordt dat behandeld en daarna ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan het 

vervolg.   
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Bijlage: impressie van de drie deelsessies 

Deelsessie bestuurders/directeuren 

In deze sessie is met 35 bestuurders en directeuren gesproken over vooraf toegezonden 

samenwerkingsprincipes voor de totstandkoming van de Zeeuwse omgevingsvisie 2021 en voor het 

opstellen van bouwstenen daarvoor. Hiervoor waren onderstaande 12 samenwerkingsprincipes 

samengesteld. Deze zijn opgehaald in de interviews die aan het begin van het proces zijn gehouden.  

1. We doorlopen een helder proces met duidelijke regie en een goede planning. 

2. Alle stakeholders zijn welkom aan tafel.  

3. De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 wordt gevormd uit bouwstenen.  

4. Samenwerken vanuit een gezamenlijk belang.  

5. Gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen.  

6. Niets dubbel doen.  

7. Het vaststellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is een bevoegdheid van Provinciale Staten. 

8. Een regio- en/of gebiedsvisie kan fungeren als bouwsteen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie.  

9. Bij het opstellen van een regio- en/of gebiedsvisie zijn alle stakeholders welkom aan tafel.  

10. De regio- en/of gebiedsvisie is op tijd gereed.  

11. De provincie inventariseert de bestaande visietrajecten. 

12. We voegen de bouwstenen samen. 

Alle deelnemers aan deze sessie kregen zes groene en zes rode stickers die ze op de 

samenwerkingsprincipes konden plakken, waarbij groen “mee eens” betekende en rood “niet mee 

eens”. Iedereen was het eens met de samenwerkingsprincipes 5, 6 en 11. Bij de overige 

samenwerkingsprincipes waren een of meer rode stickers geplakt. Dat betekende niet dat men het 

oneens was met deze samenwerkingsprincipes. Tijdens de bespreking bleek namelijk dat men het 

met de intentie van het samenwerkingsprincipe wel eens was, maar dat aanvullingen gewenst 

waren. Bij de bespreking van de samenwerkingsprincipes die betrekking hadden op de stakeholders 

bleek heel snel dat men het bedrijfsleven als een belangrijke partner miste. Ook de rol van de 

kennisinstellingen was niet voor iedereen duidelijk. Wel was men het er over eens dat zij een nuttige 

rol kunnen spelen bij het uitwerken van de Zeeuwse omgevingsvisie 2021. Ook het onderwijs werd 

belangrijk gevonden als kennisinstelling. Ten aanzien van de bouwstenen waren er veel rode stickers. 

Bij bespreking bleek dat met name de invulling van de integratiegroep en de prioritering van de 

bouwstenen nog vragen opriep. Samenwerkingsprincipe 12 is besproken in relatie tot de 

Deltawateren. De conclusie daar was dat de provincie de partijen snel bij elkaar brengt om hierover 

door te spreken. Inmiddels is een overleg gepland voor 8 mei. Het laatste samenwerkingsprincipe 

waarover gediscussieerd is, betrof de rol van Provinciale Staten. Alle partijen weten dat Provinciale 

Staten de Zeeuwse omgevingsvisie 2021 vaststellen. Maar het is wel van belang dat de 

samenwerkende partners vooraf in voldoende mate betrokken zijn. De besproken 

samenwerkingsprincipes zullen naar aanleiding van deze sessie worden aangepast. 
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Deelsessie volksvertegenwoordigers 

Aanwezig waren 45 volksvertegenwoordigers, waarvan 35 van Gemeenteraden, 1 van het 

Waterschap en 9 (aspirant) leden van Provinciale Staten. Na een korte inleiding door gespreksleider 

Teun van Oostenbrugge werd gediscussieerd aan de hand van onderstaande stellingen, waarbij de 

nieuwe rol onder de Omgevingswet de rode draad was.  

1. Kaders vaststellen voor het proces en de inhoud van de Omgevingsvisie is een exclusieve 

bevoegdheid van volksvertegenwoordigers.  

2. Volksvertegenwoordigers hebben geen beeld van hun rol in het participatieproces van de 

totstandkoming van de Zeeuwse Omgevingsvisie. 

3. Volksvertegenwoordigers moeten tijdens het participatieproces alleen maar vragen stellen 

en luisteren.  

4. Het is belangrijk om de volk vertegenwoordigende rol in het proces van participatie te 

onderscheiden van de kaderstellende rol bij de vaststelling van de Omgevingsvisie. 

5. Het is aan de volksvertegenwoordigers om het resultaat van het participatieproces te wegen 

en daar al dan niet iets mee te doen. 

Bij alle stellingen werd begonnen met een stemming vóór of tegen. Daarna vond inhoudelijke 

discussie plaats.  

Bij de eerste drie stellingen waren er duidelijk veel tegenstanders. Men was van mening dat de 

inhoud niet exclusief is voor de volksvertegenwoordigers, ook andere instanties zijn noodzakelijk. 

Draagvlak is van groot belang. De volksvertegenwoordigers vinden het participatieproces op dit 

moment nog onduidelijk en chaotisch. Opgepast moet worden voor het wekken van valse 

verwachtingen. Participatie is meer dan alleen meedenken, maar niet meebeslissen. De 

volksvertegenwoordigers willen terughoudend zijn in het participatieproces, maar wel de 

beslissingen kunnen nemen. Belangrijk is om vooraf duidelijk te maken wat participatie inhoudt en 

welke rollen iedereen daarin heeft. De volksvertegenwoordigers benadrukken dat het belangrijk blijft 

om keuzes voorgelegd te krijgen.  

Deelsessie ambtenaren/medewerkers 

In deze sessie werd eerst een toelichting gegeven over de opbouw van de omgevingsvisie en het 

proces. Daarna werd gesproken over de gewenste verdeling van onderwerpen over gesprekstafels. 

Vooraf werd gevraagd aan welke voorwaarden een indeling moet voldoen. Daarbij werden integraal, 

gebiedsgericht, thematisch, samenhang en deskundigheid het meest genoemd.  

Het meest geschikt vond men de gebiedsgerichte indeling en de indeling volgens de drie pijlers van 

duurzaamheid People/Planet/Profit: 

  Gebiedsgerichte indeling: Landelijk gebied, Stedelijk gebied, Kust en Deltawateren, Havens 
en industriegebieden. Omdat dit een heel herkenbare indeling geeft en het makkelijk maakt 
voor partijen om de juiste gesprekstafel te kiezen om bij aan te sluiten. Hierbij is wel 
opgemerkt dat er over de verdeling tussen tafels discussie kan ontstaan, omdat er 
onenigheid kan zijn over de afbakening van de gebieden.   

 De drie pijlers van duurzaamheid: People, Planet en Profit (PPP), omdat dit een bekende, 
evenwichtige en integrale benadering is. 

De suggestie werd gedaan om deze indelingen te combineren. 

Daarna werden tips voor de opzet van het proces in de praktijk en voor het borgen van integraliteit 
uitgewisseld.  
Als tips werden bijvoorbeeld meegegeven: 
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 Diverse disciplines/mensen met andere achtergrond bij elkaar zetten. 

 Creëer een werkvorm & sfeer waarin men gestimuleerd wordt met elkaar mee te denken, en 
de focus niet op het eigenbelang ligt. 

 Breed uitnodigen, actief zoeken naar meekoppelkansen, gezamenlijke belangen definiëren, 
burger (en zijn gezondheid / welzijn) staat centraal 

 Bij de uitwerking van de Zeeuwse omgevingsvisie 2021 ook jongeren en studenten betrekken 

 Hou de gespreksgroepen beheersbaar klein, voorkom kennisachterstand bij de deelnemers, 
maak afspraken met elkaar over de doelstelling. 

 Betrek andere visies zoals govi, visie 2040, visie integraal waterbeheer 2050, en waarschijnlijk 
nog genoeg andere. 

 Ook communiceren met de afwezigen. 
 
 


