
Een veilige Westerschelde
willen we allemaal

Medewerkers van het Vessel Traffic Service Schelde Gebied 

(VTS-SG) en de Veiligheidsregio volgden de verrichtingen 

de MSC Beatrice op de voet. Met 366 meter en 14.000 

containers het grootste containerschip dat ooit op de

Westerschelde voer.

______
.

Provincie Zeeland

"Voor ons e igenli jk  niets bij

zonders", zegt Eric Adan van 

het Schelde Coörd inatiecen

t ru m  (SCO). "24 Uur per dag, 

zeven dagen p e rw e e k  houden 

wij met 22 radar to rens  en 

vijf bemande radarposten in 

Nederland en Vlaanderen alle 

scheepsbewegingen nauw keu

rig in de gaten. Wij kijken mee 

met de loods, die goed op de 

hoogte is van lokale om s tan 

digheden zoals s trom ing. Wij 

vullen zijn kennis aan met het 

actuele verkeersbeeld. Het 

gaat e r zeer professioneel aan 

toe."

Vijftien minuten
Jeroen B russévan  de Veil ig

heidsregio: "Ais er dan toch 

iets misgaat op de Wester- 

schelde, gaan a ller le i  p roces

sen spelen. De veiligheid van 

de bemanning en de inwoners 

van Zeeland staan hierbij 

altijd voorop. Een schip met 

gevaarl i jke stoffen aan boord, 

kan een gevaar voor mens en 

omgeving worden. Daarom is 

het be langr i jk  dat de lading- 

gegevens van het schip binnen 

vijf tien minuten bekend zijn

bij het Regionaal Operationeel 

Team (ROT). Dit team zorgt er 

voor dat de ca lam ite it  w ord t 

bestreden en dat de scha

delijke gevolgen zo veel ais 

moge li jk  is worden beperkt." 

Bij een incident op de Wes- 

te rschelde w ord t altijd opge

schaald naar regionaal niveau. 

In het ROT schu if t  naast ge

meente, polit ie, b randw eer en 

geneeskundige hulpdiensten 

ook R ijkswaterstaat aan. Een 

specia lis t isch ac tiecen trum  

met gevaarl i jkesto ffendes- 

kundigen van de b randw eer 

en nautische specialisten van 

R ijkswaterstaat analyseert 

de situatie en de mogelijke 

gevolgen. Om het incident zo 

effectief mogeli jk  te bestr i jden 

en de schade zoveel mogelijk  

te beperken brengt het advies 

uit aan het Regionaal Beleids

team dat de noodzakeli jke 

bestuur l i jke  maatregelen treft. 

Bijvoorbeeld het aansturen 

van de s irenes en de in fo r

matievoorziening via Omroep 

Zeeland." Eric Adan: "De 

sam enw erk ing  met de ve i l ig 

heidsregio gaat goed. Omdat 

we rege lmatig  contact hebben

en ervar ing opdoen, groeit het 

ve rtrouw en in elkaar."

Heldere afspraken
Om de ladinggegevens binnen 

het kw a r t ie r  besch ikbaar te 

hebben, zijn duideli jke af

spraken gemaakt. Eric Adan: 

"Voordat een schip met 

gevaarl i jke stoffen de Wester- 

schelde opvaart, s tu u r t  het de 

ladinggegevens n a a rd e  haven 

van bestem ming. De haven

autor ite it  voert de gegevens in 

in het eigen havensysteem dat 

w ee r gekoppeld is aan het 

in fo rm a tieverw erk ingssy 

steem van de Sche lderadar- 

keten.

Wij gebruiken deze gegevens 

voor een optimale verkeersbe- 

geleiding". De havens zijn ook 

verp l ich t de volledige lad ing

gegevens door te geven aan 

Safe Sea Net (SSN). "Dat is 

e igenli jk  een grote ve rza

m elbak w aa r alle in formatie  

centraa l w o rd t opgeslagen." 

W anneerz ich  problemen 

voordoen, vraagt het SCO de 

gegevens op bij SSN en s tuu r t  

ze d irect d igitaal door naar het 

ROT.

Deltawater
De ve i l igheidsmaatregelen 

voor de W esterschelde zijn 

het resu ltaat van het project 

Sam enwerken en S lagkracht. 

"In het project is ook het 

nieuwe ram pbestr i jdm gsp lan  

W esterschelde opgesteld", 

verte lt  p ro ject le ider Jeroen 

ZonnevijIle. "Dit regelt dat bij 

een ca lam ite it  op de r iv ie r niet 

alleen een coördinatiepost op 

het land aanwezig is, m aar ook 

te water. Dit coördinatie team 

kan tot dichtbij het incident 

komen en vo rm t ais het ware 

de ogen en oren van het ROT. 

Verder hebben we met dit p ro 

ject gezorgd dat de versn ip 

pering is verdwenen en dat 

alle betrokken parti jen ti jdens 

een incident samenwerken, 

ook uit V laanderen en dat is 

wel uniek." Het resu ltaat van 

Sam enwerken en S lagkracht 

is niet al leen nutt ig voor de 

W esterschelde m aa r voor alle 

wateren in onze regio.

Met het project Deltawater 

w orden daarom deze 

ervar ingen omgezet naar 

toepassingen vo o ra l le  

Zeeuwse wateren. ■
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Toerisme en recreatie 
belangrijk voor Zeeland

Carla Schönknecht, d irec teur Promotie Zeeland Delta, 
lid VVD - statenfractie

De economische betekenis van toerism e en recreatie kunnen we op twee 

manieren benaderen: de aanbodbenadering, het maatschappelijk  effect 

en het aantal personen dat werkzaam  is in toerism e en recreatie. En de 

vraagbenadering, de bestedingen en aantal overnachtingen van toeristen en 

recreanten. De conclusie aan beide zijden is: toer ism e en recreatie is van

groot belang voor de provinciale en regionale economie.

De sec to r  heeft de afgelopen jaren een daling in het aantal over

nachtingen doorgemaakt. De concurrent ie  uit b innen- en buitenland 

is enorm . De toer is t ische sec to r  heeft invester ings im pu lsen nodig, 

m aa r loopt daarbij d irect aan tegen langlopende procedures en 

beperkende wetgeving op het gebied van natuurbehoud en ruimte. 

De be langr i jks te  uitdaging voor onde rnem ers  en overheid is om 

door sam enw erk ing  oplossingen te vinden w aardoo r innovatie van 

de sec to r  w o rd t bevorderd in plaats van be lem m erd. Het provinciaal 

beleid op het gebied van toe r ism e en recreatie moet de aandacht 

vooral r ichten op: kwali te i ts investeringen, in fras t ruc tu re le  investe

ringen, sam enw erk ing  met onder andere toer is t ische be langen

organisaties, m a rk tpa rt i jen  en lokale en provinciale overheden 

en - last but not least - p rom otie  en m arketing. A lgem ene toe r is 

t ische prom otie  is van groot belang voor deze belangrijke pij ler 

van de Zeeuwse economie en w e l om de volgende redenen:

• In een wereld met duizenden bestem m ingen is zichtbaarheid 

van een bestem m ing of een m e rk  van essentieel belang. Het is 

niet voor niets dat de com m erc ië le  bedri jven tot soms w e l een 

kw a r t  van hun budget aan prom otione le  activiteiten besteden. 

N ieuw opkomende, toer is t ische provincies (zoals bijvoorbeeld 

Groningen, Drenthe en Friesland) zijn goed zichtbaar, w a a r 

door de concurrent iepos it ie  van Zeeland verzwakt;

• Toeristische promotie  draagt bij aan een positieve Imagovor- 

ming van de provincie Zeeland. Bezoekers en ondernem ers  

ervaren Zeeland nu ais oubo ll ig ’. Dit verdient een nieuwe 

s truc tu re le  im pu ls  om een andere beeldvorm ing tot stand te 

brengen.

• Er is geen beter p rom otiem idde l dan een gast die éénmaal in 

Zeeland op vakantie is geweest, daardoor een passie heeft 

gekregen voor het gebied en vervolgens overweegt om er te 

komen wonen en werken. Veel 'nieuwe Zeeuwen’ zijn op deze 

wijze met de provincie in aanraking gekomen.

• Promotie  zorgt voor m ee r overnachtingen en bestedingen in 

het gebied en heeft daarm ee en positief effect voor de Zeeuw

se economie.

De diversite it van het Zeeuwse aanbod op het gebied van rec rea 

tie en toer ism e is enorm  en biedt volop kansen. Het is be langri jk  

dat de provincie Zeeland via haar s t im u le rende  en fac il iterende 

rol het onde rnem ersk l im aa t ve rs te rk t,  w aa rdoo r het voor 

(nieuwe) ondernem ers  aan trekke li jk  w o rd t  in Zeeland te 

investeren. ■

Op Volle Kracht in uitvoering
Een duideli jke taakom schri jv ing , een overzichte li jk  o rgan isa tie 

schema en een scherpe doestell ing; dat zijn enkele belangrijke 

hoofd ingrediënten van het U itvoe r ingsp rog ram m a Energie 

en K limaat (UPEK). Het UPEK is het u i tvoer ingsprogram m a 

van de stra teg ienota Energie en K limaat: Op Volle Kracht. In 

Op Volle K racht staan de ambities wat betre ft  het energie en 

k l imaatbele id. De doelste l l ing vanuit de s trategienota Is du i

delijk: "Een evenredige bijdrage aan de nationale doe lste ll ing 

op het gebied van energiebesparing, duurzam e energie en de 

uitstoot van b roe ikasgassen”. In het UPEK w o rd t beschreven 

hoe de Interne organisatie Is opgezet en hoe de com m unica t ie  

gaat verlopen. Verder Is een ac t iep rog ram m a opgenomen met 

lopende projecten.

Organisatie
Het k l imaatbele id Is een breed beleidsveld waarbij veel a fde

l ingen zijn betrokken. Er Is voor gekozen een p rog ram m ateam  

samen te stel len w aarin  de afdelingen Ruimte, Milieuhygiëne, 

Economie, Bedri jfsvoer ing en Verkeer en Vervoer zijn ve r te 

genwoordigd. De program m am anager ,  Henk Asslnk, zal deze 

groep voorzitten. Daarnaast Is er een k lankbordgroep  In op

richting w a a r  versch i l lende organisaties In zijn ve r tegenw oor

digd. Deze groep w ord t voorgezeten door Marten W lersma, 

gedeputeerde Economie en Milieu. De k lankbordgroep  denkt 

mee over pr ior ite iten en over hoe prob lemen en knelpunten 

kunnen worden weggenomen.

Taken
De uitvoering van het energ ie- en k l imaatbele id van de p ro 

vincie Zeeland Is voor een be langr i jk  deel a fhankel i jk  van de 

ambit ies  en Inspanningen van de maatschappeli jke  partners . 

Vaak zal de rol van t re k k e r  l iggen bij die partne rs  en zal de 

provincie voornam el i jk  een facil iterende, coörd inerende en 

ondersteunende rol vervu l len. Vanuit de coörd inerende rol zal 

de provincie Zeeland een systeem opzetten om gerealiseerde 

energiebesparing binnen de provincie te monitoren. Vanuit 

de ondersteunende ro l zal de provincie een subs id ie rege

ling uitzetten. Deze subsid ieregeling onders teunt projecten 

In de voorbereid ingsfase, haalbaarhe idsstud ies bijvoorbeeld. 

De subsid ieregeling zal In het najaar w orden uitgezet via een 

tendersysteem.

In het UPEK staan activiteiten die door externe parti jen en de 

provincie worden uitgevoerd. Er zijn u iteenlopende projecten. 

Zo Is er het pro ject Zon op School. In dit pro ject w orden zonne

panelen geplaatst op basisscholen om zo duurzaamheid onder 

de aandacht te brengen In het Zeeuwse basisschoolleerl ingen. 

Een ander voorbeeld Is het project K llm aatneu tra le  o rgan isa 

tie. De provincie Zeeland heeft zelf de ambitie  om ais o rgan i

satie In 2012 k l lm aa tneu traa l  te zijn. Een groot project met een 

ambitieuze doelste ll ing. Het UPEK Is een levend document, 

w a a r  projecten aan worden toegevoegd. Het kan via de website 

van de provincie Zeeland w orden gevolgd. ■



Ontdekkingsreis te voet: 
Wandelnetwerk Zeeland
Zeeland heeft stranden, dijken, kreken, natuurgebieden, 

verdedigingslinies en akkers. Om onbevangen van dit mooie

I Zeeuwse landschap, de natuur en de cultuurhistorie te 

genieten is het Wandelnetwerk Zeeland opgezet.

i  ■ L

"De provincie Zeeland on tw ik 

kelt samen met Routebureau 

Zeeland, Stichting Land

schapsbeheer Zeeland (SLZ) 

en enkele andere parti jen een 

w ande lne tw e rk  in Zeeland.

Tot en met 2013 w ord t e r zeker 

500 k i lom e te r  w ande lne tw erk  

aangelegd. E rw o rd e n  naar 

verwachting  zeven wandel- 

netwerken gerealiseerd. Waar 

m ogeli jk  w orden deze met el

kaar verbonden," a ldus Marion 

Struik, be le idsm edew erker

na tuur en landschap Provincie 

Zeeland.

Uitbreiding
Eén van de eerste w andelne t-  

werken dat is voltooid, is het 

Kiekendiefpad. Een wandeling 

van 75 k i lom e te r  over boeren

land, binnendijken en sti l le 

weggetjes in de omgeving van 

W olphaartsd i jk , Schenge en 

W ilhe lm inapolder. Op dit m o 

ment w ord t gew erk t aan een 

w ande lne tw e rk  in het

Nationaal Landschap De Zak 

van Zuid-Beveland: Sporen in 

de Zak. Eliervan is al 75 k i lo 

m e te r  gereed. Arjan de Hul

ster, p ro jec t le ide r W andelnet

w e rk  Zeeland vanuit SLZ: "Het 

kost veel tijd om alle parti jen 

op één lijn te krijgen, m a a ra ls  

er een s tuk  w ande lne tw erk  

off ic ieel in gebru ik  w o rd t ge

nomen, dan spat de tro ts  en 

het enthousiasme van de ge

zichten af."

In Oost-Zeeuws-Vlaanderen

w ord t gew erk t aan een w a n 

de lne tw erk  en dit jaa r  w ord t 

op Walcheren ges ta r t met een 

project. In andere delen van 

de provincie lopen initiatieven. 

Joke de Witte, recreatieonder- 

n e m e re n  e igenaarvan een 

Zeeuws wandelvakantie re is- 

bureautje De Witte W ande l in 

gen, vindt het W ande lne twerk  

een geweldig goed initiatief.

"Ik was één van de in it ia t ie fne

m ers  van het Kiekendiefpad en 

zet me graag in voor Zeeland

ais wandelprovinc ie , want 

daar staan we nog veel te w e i

nig om bekend."

Inform atie
Meer in form atie  over het 

W ande lne tw erk  Zeeland is te 

vinden op w w w .rou tebu reau -  

zeeland.nl, w w w .zee land .n l /  

toe r ism e_ rec rea t ie /w ande len / 

en w ww .landschapsbeheer .n l /  

zeeland. Er is ook een prov in

ciale beleidsnota W andelnet

w e rk  Zeeland beschikbaar. ■

■ De Zeeuwse kantorenmarkt 
in kaart gebracht

In het kader van een derdejaars HBO-stage Ruimtelijke Ordening 

en Planologie (NHTV) is in opdracht van de provincie Zeeland 

onderzoek gedaan naar de kantorenmarkt in de regio. 

Het onderzoek richt zich op de vier steden en 

de vier regionale dragende kernen.

P ers tad  zijn de bekende 

kantoor locat ies  en de grotere 

so l ita ire  vestigingen in kaart 

gebracht. Naast de kan too r

panden die in gebru ik zijn, is er 

gekeken naa rd e  leegstand. En 

e r is gekeken naar de ve rbo r

gen capaciteit . Dat w i l  zeggen: 

gebouwen die nu nog een 

andere bestem m ing hebben 

dan kantoor, m aar die wel de 

mogelijkheid hebben om ais 

kan to o r te  functioneren.

Het resu ltaat van het onde r

zoek is een rappor t  dat ais 

nas lagw erk  dient voor de 

provincie. Het rappor t  zal

ook de basis gaan vormen 

voor het kantorenbele id in de 

Omgevmgsbalans 2009, de 

tussentijdse evaluatie van het 

Omgevingsplan 2006-2012.

In omvang gegroeid
Tot 2007 deed het Rijk de 

monito r ing  van de kanto

renlocaties via provincies en 

gemeenten. Dit beperkte zich 

tot locaties met een opper

v lak van rond de tienduizend 

m2 b ru tov loeropperv lak. Uit 

deze nieuwe inventarisatie, 

die door m iddel van ve ldwerk 

en contact met gemeenten is

opgesteld, b l i jk t dat in Zeeland 

geen nieuwe kantoor locaties 

tot ontw ikke ling zijn gekomen. 

Wel is het aantal v ierkante 

m eters  op een aantal loca

ties toegenomen. Zo zijn de 

c lus ters  S ta t ionspark  in Goes 

en Veldzigt in M iddelburg in 

omvang gegroeid. De laat

ste paar maanden s tagneert 

de uitgifte met name in het 

S ta t ionspark  ais gevolg van de 

economische crisis.

De gevolgen van de cris is 

zijn in M iddelburg in m indere 

mate zichtbaar. In Veldzigt zal 

b innenkort het één na laatste

kantoorpand w orden gebouwd 

en ook voor de rest van het 

gebied ten westen van het 

NS-station zijn de plannen zo 

goed ais afgerond. Voor de 

nabije toekom st is M iddelburg 

alvast op zoek naar nieuwe 

locaties. V oornam eli jk  in en 

bij Ramsburg in Noordoost- 

M iddelburg, d a a rw a a rd e  N57 

vo o rd e  nieuwe onts lu it ing zal 

gaan zorgen, zijn deze locaties 

gevonden. In de overige steden 

en kernen hebben zich de 

afgelopen jaren geen noe

m ensw aard ige  ontw ikke lingen 

voorgedaan. ■

http://www.zeeland.nl/
http://www.landschapsbeheer.nl/


Kort Nieuws ■

Landelijke smogberichten
W anneer zich op enig m om en t een ernstige smogsituat ie  voordoet, is het niet langer de p ro 

vincie die dit bekend maakt, m aa r het R ijks inst ituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne 

(RIVM). De nieuwe situatie is dit voorjaar ingegaan.

Daarvoor was de provincie de boodschapper van de vervuilde lucht door ozon of fijn stof of een 

combinatie van de twee. De sm ogber ich ten  werden via de media en internet bekend gemaakt. 

Ook de GGD en de waterschappen werden vanuit de provincie geïnformeerd.

Overigens kwam en de berichten toen ook al voort uit metingen die gecoördineerd werden 

bij RIVM. RIVM brengt op zijn site actuele in form atie  over onder m ee r de luch tkwali te i t .  Daar 

kan ook de s ituatie per provincie worden bekeken. Via w w w .r ivm -d a ta  kunnen de gegevens 

worden geraadpleegd.

Digitaal Europaloket
Sinds begin juni beschikt de provincie op haar site over een digitaal Europaloket: w w w . 

zee land.n l/europaloket. Via het loket w o rd t in fo rm atie  geboden over onder m ee r subsidies 

en wet- en regelgeving. Duidelijk w o rd t  welke provinc ieam btenaren contactpersoon zijn voor 

de diverse Europese projecten en p ro g ra m m a ’s. En er w ord t gemeld w a a r  die m edew erkers  

bere ikbaar zijn. Er is een activ i te i tenka lender met een overzicht van evenementen en besluit- 

vorm m gsdata  voor de Europese projecten. Via l inks kunnen het huis van de N ederlandse p ro 

vincies in B russe l en de Scheldemondraad van de euroregio  worden bezocht. Ook met andere 

in teressante sites zijn l inks voorhanden. Documenten zijn te raadplegen, zoals de Handleiding 

voor diensten van a lgemeen en economisch belang (DAEB) en s taatssteun en het handboek 

Aan de slag met Europese subsidies.

Inbreng Zeeuwse inwoners gevraagd bij kustbeleid
Vanaf eind juli  2009 vraagt de Provincie Zeeland inwoners mee te denken en te adviseren over 

kustve rs te rk ing  en veiligheid in hun omgeving. Via een online vragen li js t op waterker ingen. 

zeeland.nl kri jgen inwoners een beeld van alles wat e r bij de bescherm ing van de kust komt 

kijken en h ier kunnen zij hun mening geven over hun voorkeu r voor kustverdedig ing. Onder de 

inzenders w ord t één ge lukkige uitgeloot, die een he l ikopterv luch t w in t langs de Zeeuwse kust. 

De provincie Zeeland w il  op deze m an ie r dat er b reder w o rd t  nagedacht over maatregelen om 

een k l imaatbestendige, veilige toekom st van Zeeland te realiseren, die tege l i jkert i jd  aansluit 

bij uw wensen ais inwoner. De u itkomsten van de enguête dienen ais advies voor het nog te 

fo rm u le ren  kustbeleid.

De enguête is onderdeel van het project 'Zeeuws Kustbe le idsp lan ’. Dit is een init iatief van de 

provincie Zeeland, de waterschappen, de kustgemeenten en R ijkswaterstaat, die zich hebben 

verenigd in het Zeeuws Overlegorgaan W aterkeringen (ZOW). Het Kustbele idsplan gaat over de 

maatregelen die noodzakeli jk zijn om het Zeeuwse land op zeer lange te rm i jn  te bescherm en 

tegen overs trom ingen, zodat het voor u een aan trekke li jk  gebied bli j ft om in te wonen. Het 

ZOW stelt dit kustbeleid op, uw adviezen neemt het daarin mee. De website waterker ingen. 

zeeland.nl geeft m ee r uitleg over het kustbeleid en de mogelijke maatregelen voor kus tve r

sterking.

Surf naa rw ate rker ingen .zee land .n l,  denk mee over kus tve rs te rk ing  in uw omgeving en maak 

kans op een rondv lucht boven onze mooie Zeeuwse kustli jn !

http://www.rivm-data


■ Koude-warmte-opslag in Zeeland
Koude-warmte-opslag (KWO) is een innovatieve, duurzame energievoorziening waarbij de

■ bodem een centrale rol speelt. In Zeeland staat maar één procent van het in

Nederland geïnstalleerde vermogen. Tijd voor een stimuleringsproject.

w/m Lin k s  ! 
KOUp kschts !
Â ? nioe'iiijL ¡¿dat 

Tedi niei' ?

Het u itgangspunt voor koude- 

w arm te -ops lag  (KWO) is een

voudig: de w a rm te  (energie) 

die in de zom er over is, stop je 

in de bodem. In de w in te rp e 

riode, w anneer je de energie 

nodig hebt, haa l je  het e rw e e r  

uit. De bodem ais batterij zo

gezegd. De techniek om KWO 

te rea liseren vraagt hogere 

investeringskosten dan een 

regu l ie r  energieconcept (in 

verband met boorw erk , instal- 

la t iewerk  en aanschaf w a r m 

tepomp), m aa r daar staat 

tegenover dat de maandelijkse 

energierekening uite indeli jk 

lager is.

Maatschappelijke opgave
Lagere energierekeningen; 

d a a rw i l le n  mensen vaak m eer 

van weten. En dat b leek ook 

wel ti jdens de KW O-thema-

dag op 14- mei. Bij de ru im  120 

aanwezigen waren veel vak

gebieden vertegenwoord igd: 

m ake laars  en notarissen, 

ins ta lla t iebedri jven en aanne

mers, adviesbureaus en a rch i

tecten, be le idsm edew erkers  

van gemeenten en provincie, 

w on ingbouw corpora ties  en 

p ro jecton tw ikke laars .

Gedeputeerde Marten 

W iersm a opende de dag door 

te wijzen op de m aatschap

pelijke opgave w aa r we ais 

Nederland voor staan. Zeeland 

gebru ik t verhoudingsgewijs  

aanzienli jk  m ee r energie dan 

de rest van Nederland, van

wege de zware industrie. De 

kansen die de bodemopslag 

van energie biedt, moeten we 

zeker gaan benutten, aldus 

W iersma.

Bergen inform atie
Dagvoorz it ter Bert van Leer

dam hield alle aanwezigen en 

sp rekers  bij de les. En dat was 

nodig, w ant het was een volle 

dag. De aanwezigen kregen 

bergen aan in form atie  over 

de bodem, energieconcepten, 

gesloten en open systemen, 

beleid, vergunningen, en tech 

nieken. Veel interesse was er 

vo o rd e  ontw ikke lde rekentool. 

Dit p rog ram m a is in opdracht 

van de provincie Zeeland 

on tw ikke ld  en geeft niet alleen 

aan of een KWO-toepassing 

ergens in Zeeland kan en mag, 

hij maakt ook een inschatting 

van de f inanciële te rugver- 

dientijd voor een specifiek 

pro ject in Zeeland. Nog voor 

de zomervakant ie  komt de tooi 

voor iedereen besch ikbaar via 

w w w .zee land .n l . Inm iddels

is ook landeli jk  veel aandacht 

voor dit rekenprog ram m a en 

e rw o rd t  nagedacht of de tooi 

kan w orden omgebouwd tot 

een webapplicatie.

De dag werd afgesloten met 

een levendige paneld iscus

sie. Iedereen onderstreepte 

de ste l l ing dat KWO veel 

kansen biedt, ook in Zeeland. 

Iedereen beaamde ook dat 

regulatie  en ordening nodig 

zijn. De wijze waarop dit moet 

gaan worden gereguleerd, is 

punt van discussie. Landeli jk  

is deze discussie inm iddels  

goed op gang gekomen. Medio 

2010 valt e r verandering van 

wetgeving te verwachten. De 

provincie Zeeland volgt deze 

discussie nauwlettend.

Via deze in te rne t l ink  zijn de 

presentaties van de KWO-the-

madag terug te vinden: h ttp : / /  

prov inc ie .zee land.n l/m il ieu_ 

na tuu r /duu rzam e_energ ie /  

actueel. ■

http://www.zeeland.nl
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Ruimtelijke sturing aquacultuur
Ruimtelijke sturing in de aquacultuur wordt gekenmerkt door 

stimulans, regie en uitsluiting. Die visie leggen het Kwaliteitsteam 

Zeeland en de werkgroep Inbedding aquacultuur neer in hun rapport. 

Op weg naar een ruimtelijke strategie voor aquacultuur op land.

In de gebieden met overheer

send zoet g rondw ate r  en in 

natuurgebieden w ord t aqua- 

cu ttuu r uitgestoten. In de na

tionale landschappen worden 

s trenge eisen gesteld en In de 

gebieden die daarna resteren, 

w o rd t vanuit de provincie en 

de gemeenten geregisseerd.

Drie vormen
Behalve de dr le-eenheld 

s t im u lans , regie en u i ts lu i

ting worden drie vorm en van 

aquacu ltuu r  onderkend: teelt

In bedri jfsgebouwen, teelt In 

vijvers en teelt in combinatie 

met recreatie en toer isme. 

Voor de teelt In bedri j fsgebou

wen Is vestiging op zoute be

dr i jventerre inen het handigst. 

De c lustering maakt a l ler le i  

voorzieningen, zoals aan- en 

afvoer van zout water, renda

beler dan w anneer de bedr i j

ven verspreid over een gebied 

tot ontw ikke ling komen. 

Zoeklocatles zijn Zlerlkzee, 

Brulnlsse, V llss lngen , Yerseke, 

Breskens en Terneuzen.

W aar de aquacu ltuu r  In vijvers 

w o rd t  bedreven, moeten die, 

zeker ais het om grootschalige 

bedrijv igheid gaat, goed In het 

landschap worden Ingepast. 

Boven de vi jvers worden Im 

m ers  netten op staken ge

spannen. Het kw a li te i ts team  

ve rw oord t het zo: 'Ook al Is de 

toekom st voor p roduct iebe

dri jven voora lsnog onzeker, 

toch Is het voor de provincie 

Zeeland met zijn grootschalige 

akkerbouwgebieden, cruc iaa l 

om nu al na te denken over

hoe een mogeli jke  t ra n s fo r 

matie naar vl jverlandschappen 

een verr i jk ing  kan opleveren 

In plaats van op te rm i jn  een 

co l lect ie f gevoel van spijt en 

schaam te ’. Er zijn drie zoek- 

gebleden voor het vlj ve r iand - 

schap: rond Brulnlsse, Co- 

l l jnsplaat en Yerseke. De derde 

categorie is min of m eer v e r 

ge l i jkbaar met fore llenvijvers, 

w aar recreanten hun eigen 

maalt je bij e lkaar vissen. In 

Zeeland zou dit een verbreding 

van het toer is t ische aanbod 

kunnen betekenen. Z e ke ra ls  

dan ook de eigen zeekraa l of 

zeeaster kan w orden gesne

den. Zoeklocaties h iervoor 

zijn het Veerse Meer en zijn 

oevers, Neelt je Jans, Prunje 

op Schouwen-Dulve land en 

Waterdunen, Hoofdplaat en

Perkpo lder in Zeeuws-Vlaan- 

deren.

Werkgroep
De w erkg roep  Inbedding 

aquacu ltuu r  is een u itv loeisel 

van de themadag A quacu ltuu r  

die vorig jaa r  In Yerseke werd 

gehouden. Zijn opdracht Is 

aan de hand van een visie een 

handreik ing voor gem eente 

lijke bes tem m ingsp lannen en 

s truc tuu rv ls les  te maken. Ook 

w ord t een convenant voorbe

reid om het s t im u le rend  beleid 

gestalte te geven. De w e rk 

groep bestaat uit ve r tegen

w oord igers  van de provincie, 

negen van de dert ien Zeeuwse 

gemeenten, de twee w a te r 

schappen, r i jksw ate rs taa t 

en de be langenorganisatie  

De Zeeuwse Tong. Het kw a 

l i te its team  bood van meet af 

aan zijn expert ise aan. Ook de 

Zeeuwse M ilieufederatie  en de 

Zuidelijke Land- en Tu inbouw

organisatie  schoven aan. ■

Natuurontwikkeling in Zeeland
Al vele jaren w ord t er In Zeeland hard gew erk t aan het behoud 

en hers te l  van de natuur. Daarbij staat de aanleg van de Ecolo

gische H oofds truc tuur (EHS) voorop: een s te lse l  van robuuste 

natuurgebieden, die onderl ing verbonden zijn. De EHS zal ook 

In de toekom st ru im te  bieden aan de typisch Zeeuwse na tuu r

waarden van duinen, de ltawateren, kreken en oud landm oe- 

rassen. Deze na tuur (op de grens van land en water, zoet en 

zout en zand en kiel] Is van Internationale w aarde en draagt In 

be langr ijke mate bij aan de Zeeuwse Identiteit, het 'Zeeland- 

gevoel’. Dit Is niet al leen van belang voor het behoud van de 

b iodiversite it m aar heeft ook een positief effect op recreatie en 

toer isme, wonen en werken, gezondheid, et cetera.

Het beleid kent twee be langr ijke pijlers: bescherm ing van

bestaande na tuurwaarden en ontw ikke ling  van nieuwe na tuu r

gebieden. Bij de na tuuron tw ikke l ing  is een goede a fs tem m ing 

met de landbouw  essentieel. H iervoor zijn spe lrege ls  ge fo r

muleerd  en w aa r moge li jk  w o rd t gestreefd naar een w e d e r

zijds belang, met name binnen landinrichting.

Op verzoek van Provincia le Staten Is door het college van 

Gedeputeerde Staten de Informatieve brochure 'N a tuu ron t

w ikke l ing  In Zee land ’ opgesteld, w aarin  de u itgangspunten 

voor na tuuron tw ikke l ing  In Zeeland nog eens overzichte li jk  en 

bondig staan weergegeven.

De brochure  is te bestellen via het in fo rm a tiecen trum  van 

de provincie Zeeland en te downloaden via de website: w w w . 

zee land .n l/ ln fo rm a t lecen trum . ■

6



■ Waterbeheerders uit
Amerika op bezoek

Op 27 mei heeft een team van 25 Amerikaanse wateringenieurs 
een vijfdaags bezoek gebracht aan ons land om kennis te maken 

met het Nederlandse waterbeleid. Naast het bezoeken van 
belangrijke waterprojecten, is ook ingegaan op de 

maatregelen voor klimaatverandering.

Het w erkbezoek werd georga

niseerd d o o rT he  Florida Earth 

Foundation, R i jkswaterstaat 

en UNESCO-IHE in Delft. Het 

F lo r ida-H o lland Connection 

team is de derde delegatie die 

een bezoek brengt aan Zee

land. Dit heeft a l les te maken 

met de nasleep van de orkaan 

Katrina. Nederland staat sinds 

de w a te rsnoodram p bekend 

om haar degeli jke waterbele id. 

De Am erikanen  -  voornam eli jk  

ingenieurs, ambtenaren van 

het United States A rm y  Corps 

of Engineers (het Am erikaanse  

Rijkswaterstaat), advocaten 

en studenten -  verdiepten zich

ti jdens het korte  bezoek in de 

w atergeschiedenis  van Ne

derland en de huidige m aat

regelen met betrekking tot het 

w a te rm anagem ent.

Zeeuws waterbeleid
De Am erikaanse  delegatie 

bezocht versch i l lende w a te r 

projecten in Zu i d - H o Ila n d en 

Brabant. Na positieve reacties 

van eerdere A m erikaanse 

bezoekers, moest ook Zeeland 

in het p rog ram m a worden 

opgenomen. Het Zeeuwse 

bezoek werd georganiseerd 

door de Provincie Zeeland, het 

Waterschap Zeeuwse Eilanden

en het p ro jectbureau Zeewe

ringen. De Deltawerken bij 

Neelt je Jans, de construct ie  

van het Nederlandse Kust De

fensie Systeem op Walcheren 

en de Zwakke Schakels rond 

Zoutelande en Nolle-Westduin 

werden bezichtigd.

Indrukwekkend
De Am erikanen  waren onder 

de ind ru kva n  de Nederlandse 

maatregelen met betrekking 

tot w a te rm anagem ent.  Team

le ider Stan Bronson: "Jullie 

s tandvastigheid en inspan

ningen, gecombineerd met 

een geïntegreerde aanpak,

heeft ons geïnspireerd en zal 

gaan dienen ais model in onze 

toekom stige activiteiten in 

de Verenigde Staten." Ook de 

s terke belofte en inspann in

gen om een herhaling van de 

w a te rsnoodram p te voo rko 

men, ontging d e A m er ikanen  

niet. "We hebben bewondering 

vo o r ju l l ie  investeringen in 

veiligheid. Ju l l ie  bereiden je 

goed voor op de toekomst.

Wij waarderen het dat ju l l ie  

deze kennis met ons delen." 

Tegeli jkerti jd bracht een 

verge l i jkbare  delegatie, onder 

leiding van senator Mary 

L a n d n e u ,ook een bezoek aan

ons land. Bij te rugkom s t stond 

het volgende citaat in de krant: 

"De VS zou de Nederlandse 

bele idsmaatregelen voor over- 

s trom m gsbeperkm g moeten 

aangrijpen".

Tot slot kon ook het Hol

landse w ee r na tuur l i jk  niet 

onbesproken blijven. Florida 

staat bekend om zijn hete, 

droge zomers. De kracht van 

de wind en de golven die eind 

mei langs de Zeeuwse kust 

bulderde, vorm den voor de 

Am erikanen  dan ook een m e 

morabele  herinnering. ■

Werken aan natuurherstel Oosterschelde
Na de watersnoodramp van 1953 werden de Hollandse IJssel, het Veerse Gat, het Haringvliet en 
het Brouwersgat met grote haast afgesloten. Dat de afsluiting van deze zeearmen gevolgen had 
voor de natuur, daar werd niet bij stil gestaan: wie had het over bruinvissen, zalm en paling 
terw ijl dé ramp 1.836 mensenlevens had geëist?

Eeuwenlang is de Zu idweste

lijke Delta een gebied geweest 

met een zeer hoge v isproduc- 

tiviteit, hoge ecologische én 

hoge economische waarde; 

a l lem aa l het gevolg van de 

ontmoeting van zout en zoet 

water. De afs lu it ingen hebben 

ervoor gezorgd dat het eens 

zo gezonde gebied intussen 

onherkenbaar is veranderd. 

V ispopulaties zijn uitgedund, 

de soo rten r i jkdom  is met 85% 

afgenomen en de kwali te i t  van 

zeegras gaat gestaag ach te r

uit. Ook hebben de afs lu itingen 

w eers lag  op de sche lpd ie 

rensector. De productiv ite it 

in de m osse l-  en oester tee lt  

neemt s te rk  af, evenals de 

beschikbaarheid van m o s 

selzaad. Vij fenvijf tig jaa r  na de 

w a te rsnoodram p is het besef 

ontstaan dat het anders moet. 

De na tuur moet kunnen he r

ste l len. Daarom is besloten tot 

een experiment.

Proef Oosterschelde
De provincie Zeeland, Rijks

w a te rs taa t en het Wereld 

N a tuur Fonds zijn nu gestar t 

met voorbereid ingen voor de 

proef in de Oosterschelde, in 

sam enw erk ing  met de N eder

landse Oestervereniging, twee 

grote sche lpd ie rkw eekbedr i j-  

ven en de Zeeuwse M il ieu fe

deratie. De K ram m ers lu izen  

en de Bergsediepslu is  tussen 

het Volkerak Zoom m eer en de 

Oosterschelde worden, zonder

negatieve effecten voor de 

landbouw, een aantal keren 

geopend (natuurvr iende li jk  

bediend) om te meten of de 

sam enkom st van zoet en zout 

w a te r  effecten heeft voor de 

na tuur en de sche lpd ie rensec

to r  in de omgeving. Het is de 

bedoeling dat het pro ject een 

s terke voorbee ldro l gaat in

nemen. In 2010 loopt de proef 

af en w o rd t  e r m ee r duideli jk  

over de resultaten.

Natuur en techniek ais bond
genoten
'Veilig w aa r het moet, f lexibel 

w a a r  het kan ’, is het motto 

vo o rd e  on tw ikke ling  van de 

Nederlandse delta. De ve r

leiding om alles af te sluiten

is nog steeds groot, m aar de 

Zeeuwse pa rtne rs  zijn ervan 

overtuigd dat het na tuu r l i jke r  

kan. De oplossing ligt in een 

combinatie van s terke dijken 

en flexibele waterker ingen 

w aa r het moét, en meegaan 

met het w a te r  w aa r het kán.

Zo ontstaat een veilige en 

ri jke delta, die m inde r kost

baar is dan het vern ieuwen 

van de huidige Deltawerken 

en w aarin  de na tuur de kans 

kr i jg t te herste llen. Dit is he

lemaal con fo rm  de Integrale 

Visie Deltawateren (2003) van 

de provincie Zeeland, die nu 

w ord t u i tgew erkt tot het Uit

voe r ingsp rog ram m a Zuidwes

teli jke Delta. Met deze nieuwe 

vorm  van samenleven met het

w a te r  moet nog veel ervar ing 

worden opgedaan. De proef 

vo rm t een eerste bijdrage. ■
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Integrale veiligheid 
centraal bij gemeentebezoeken

Bij de germeentebezoeken van Karla Peijs, Commissaris van de 

Koningin, is ervoor gekozen deze in het teken te zetten van de 

integrale veiligheid. Vlissingen beet het spits af gevolgd 

door Hulst en Goes.

Ook al stond hetzelfde thema 

centraal, de drie p ro g ra m m a ’s 

lieten steeds een andere 

invalshoek zien. D oo ra l le  

activ iteiten en prob lemen op 

het gebied van veiligheid per 

gemeente naar boven te 

laten komen, ontstaat u it

e indeli jk  een beeld van alle 

gezamenlijke en individuele 

problemen.

De provincie kan een bijdrage 

leveren aan de oplossingen 

door partijen samen te b ren 

gen. Het be le idskader In tegra

le Veil igheid biedt bovendien 

een pr im a mogelijkheid om 

projecten f inancieel te onde r

steunen.

Huiskam erproject
In de gemeente Vlissingen 

stonden de aanpak van jeugd 

p rob lem atiek  en de p rob leem 

wijken centraal. Mevrouw 

Peijs werd ontvangen in de 

w ijk  Bossenburgh. Een po li

t ieman, een m aatschappeli jk  

w e rk s te r  en een b uu r tbew o

ner legden uit hoe met de inzet 

van het Jeugd Interventieteam 

prob lemen met jongeren 

worden aangepakt. Het team 

bezoekt ouders van jongeren 

die overlast veroorzaken thuis 

en geeft daarm ee een duideli jk  

signaal dat ingrijpen noodza

kelijk is. Tegeli jkerti jd w ord t 

naar een mogelijke hulpvraag

gekeken. De methode kri jg t 

een stevig vervolg om ook 

andere ve i l ighe idsprob lemen 

effectief aan te pakken. Ver

volgens bracht m evrouw  Peijs 

een bezoek aan het Huiska

m erp ro jec t voor d rugsve r

s laafden (HKPD). Hier sp rak  zij 

met beheerders, bezoekers en 

omwonenden.

Veilig ondernemen
Bij de gemeente Hulst lag het 

accent op veilig ondernemen. 

Twee w inke l ie rs  uit de bin

nenstad verte lden en thous i

ast over het K eu rm erk  Veilig 

Ondernemen. W inkelgebieden 

(of bedri jventerre inen) kri jgen

alleen zo’n ke u rm e rk  ais er 

tussen ondernem ers, polit ie, 

b randw eer en andere be lang

hebbenden afspraken over het 

bestr i jden van cr im ina li te i t  

en het bevorderen van veil ig

heid zijn gemaakt. De uitba- 

te rva n  een kroeg l ichtte het 

convenant Veilig Uitgaan toe. 

Politie en ho recaondernem ers  

zorgen e r zo samen voor dat 

het in binnenstad van Hulst 

voor iedereen plezierig is om 

uit te gaan.

Nieuwe kansen
Het pro ject 'Kansen voor de 

Goese po lder ’ werd t i jdens het 

bezoek aan Goes in de w ijk

zelf toegelicht. Dit project richt 

zich op het verbeteren van de 

situatie van de w ijkbewoners  

in combinatie met de aanpak 

van onrechtm atige  situaties 

en gedrag. De aanpak w erp t 

inm iddels  zijn vruchten af.

Op een school voor voortgezet 

onderw ijs  verte lde de ve i l ig 

he idscoörd ina tor over ve i l ig 

heid rondom de school en hoe 

prob lemen w orden aangepakt. 

Tot slot toonde de polit ie in 

Goes hoe de veiligheid in de 

binnenstad is vergroot sinds 

grote delen met ca m e ra ’s 

w o rd t bewaakt. Dit najaar en 

in 2010 bezoekt Karla Peijs de 

andere tien gemeentes. ■

Vernieuwd toezicht -
De drie zuidelijke provincies werken in 2009 samen aan de implementatie van

Vernieuwing Toezicht in Zuid-Nederland.

Het Interprovinc iaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, 

de V rom -inspect ie , de Arbe ids inspectie, de Inspectie Verkeer 

en Waterstaat, R ijkswaterstaat, de Regionale B randw eer en de 

Nederlandse Emissieautor ite it hebben een verk la r ing  onde r te 

kend w aarin  de intentie w ord t u itgesproken invull ing te geven 

aan het p rog ram m a Vernieuwing Toezicht.

Vergaande samenwerking
Het p rog ram m a Vernieuwing Toezicht moet zorgen voor een 

betere kw a li te i t  en effectiv ite it van toezicht. Onder het motto 

' toezicht met m eer effect en m inde r la s t ’ moet een ve rm inde 

ring van de toezichtlast worden gerealiseerd door m iddel van 

vergaande (programmatische) sam enw erk ing .

In de regio Zuid zijn keuzes gemaakt hoe dit in Zu id-Nederland 

vorm  moet kri jgen. Zo is besloten dat het p rog ram m a van 

toepassing is voor alle inr icht ingen die vallen onder het Besluit 

r is ico ’s zware ongevallen (BRZO) uit 1999 en w aa rvoo r  Ge

deputeerde Staten van Zeeland het bevoegd gezag Wet m i

l ieubeheer zijn. H ie rdoor w o rd t  aansluit ing eenvoudiger bij de 

s t ru c tu u r  die is ontw ikke ld  in het kader van het BRZO-toezicht. 

Het p rog ram m a is ook van toepassing voor een aantal a fva l

bedri jven. Verder zal a fs tem m ing  van toezicht plaatsvinden op 

basis van inhoudeli jke overeenkomsten. Dit betekent dat de 

overheidsdiensten gezamenlijke inspecties uitvoeren ais dit 

op basis van het onde rw erp  ook zinvol is. Dit in tegenste ll ing 

tot bi jvoorbeeld het DCMR-gebied, w a a r  a fs tem m ing  p laa ts 

vindt op basis van periode. Hierbij vinden alle inspecties in een 

beperkte periode van bijvoorbeeld twee weken plaats.

Omdat het bedri jf  centraa l staat, begint im p lem enta tie  met 

een inventarisering van de wensen van de bedrijven. Op basis 

daarvan w ord t in het na jaarvan 2009 de inspectieplanning voor 

2010 opgesteld. ■
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■ Krimp en groei in Zeeland
Bevolkingskrimp in Zeeland en toch in tien jaar met ruim tienduizend inwoners groeien? Toch wordt er gesproken 

over een toekomstig probleem. Wat verklaart deze angst en wat verklaart de krimp in kleine kernen? 

Dataverzameling en data-analyse vormden de belangrijkste onderzoeksmethoden voor het 

achterhalen van factoren die invloed hebben op krimp.

Ondanks groei is het aantal 

k r im pke rnen  tussen 1999 tot 

2009 gestegen van 42 naar 

61. In Zeeuws-Vlaanderen en 

Walcheren kr im pen respect ie 

velijk 56 en 47 procent van de 

kernen. In Zuid- en N oord -B e- 

veland en Tholen is dit 24 en 

13 procent en in heel Zeeland 

42 procent.

De groei hangt samen met 

won ingbouw  In steden en 

grote kernen. Dit bundeling- 

beleid, dat ook betrekking 

heeft op voorzieningen en 

werkgelegenheid , w o rd t  door

de provincie noodzakeli jk 

geacht voor het behoud van 

grootschalige voorzieningen 

en grote bedrijven, w ant deze 

trekken naar grote plaatsen 

die w il len doorontw ikke len . 

Maar er Is een donkere kant 

aan de medaille. Kleine kernen 

worden zoveel moge li jk  buiten 

de m on ito r  w on ingbouw  ge

houden. Inwoners ve rtrekken 

naar de stad of grote kernen 

voor een nieuwe woning, 

w aa rdoo r leefbaarheid en 

toer is t ische a ttrac t iv i te i t  van 

de kleine kernen onder d ruk 

komen te staan.

Ontgroening
Naast urbanisatie  heeft in veel 

kleine kernen ontgroening 

Impact op krimp. In k r irnp- 

gemeente Sluis heeft m aar 

één kern m ee r 0-15-jarigen 

dan 65-p lussers  en in groei- 

gemeenten R eimerswaal en 

Tholen hebben alle kernen 

m eer 0-15 jarigen. Kernen met 

een s terke geloofsovertu ig ing 

hebben over het algemeen 

m eer kinderen. H ierdoor zijn 

zij beter bestand tegen kr imp. 

Bereikbaarheid, voorz ien in

genniveau en de aan trek 

kelijkheid van een kern lijken

geen aantoonbare samenhang 

te hebben met kr imp. Er zijn 

groeikernen ver van de stad 

en k r im pkernen  dicht bij de 

stad. Het Is wél zo dat alle 

s ta t ionskernen groeien Er is 

geen verband gevonden tu s 

sen k r im p  en de afwezigheid 

van een dokter, su p e rm a rk t  

en w inke ls. Er zijn Im m ers  

k r im pke rnen  met een groot 

voorz ien ingenpakket en 

groeikernen met een klein 

voorzieningenpakket. Het

zelfde geldt voor de ais 'mooi' 

benoemde kernen In Zeeland 

die In ongeveer net zoveel

gevallen kr im pen  ais andere 

kernen. Uit dit onderzoek bli jkt 

dat factoren die op voorhand in 

samenhang w erden gebracht 

met kr imp, geen samenhang 

vertonen. Alleen het ontbreken 

van won ingbouw  en een ge r in 

ge ge loofsovertu ig ing hebben 

samenhang met kr imp. ■

Provincie Zeeland
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Huizen in soorten en maten is het onde rw erp  in 2009 van de rub r iek  van fotografe Anda van Riet. Bij de keuze is niet al leen de w oonvorm  

bepalend. Er w o rd t rekening gehouden met de diverse reg io ’s, w aaru it  Zeeland is opgebouwd. Voor de a rch i tec tuu rh is to r ische  achtergrond 

van de diverse huizen verleent kunsth is to r ica  en provinciaal be le idsm edew erker cu l tuu r  Berit Sens haar medewerk ing.
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A rt Nouveau van invloed in 
Vlissingen
Deze woningen aan de Kou- 

dekerseweg 100 en 102 in 

Vlissingen vertonen invloeden 

van de A r t  Nouveau. Deze 

internationale, decoratieve sti j l  

was gericht op vern ieuwing

van de vorm entaa l, vaak met 

geb ru ikvan  moderne m a te r ia 

len ais (g i et] ijzer en toepassing 

van golvende lijnen en gri l l ige 

patronen, deels geïnspireerd 

op de p lantenwereld. Beide 

woningen werden in 1905 ge

bouwd. Het l inker huis kwam

tot stand in opdracht van F.H. 

Loesberg naar een on twerp  

van A.P. Swinke ls en vertoont 

ook invloeden van het Eclecti

cisme, een sti j l  waarbij diverse 

h is torische s t i j lmotieven ge

mengd werden toegepast.

Ook in het m te r ieu rvan  de

woningen zijn nog orig inele 

elementen uit de bouwtijd 

aanwezig, met onde rande re  

s tucp la fonds en tussendeuren 

met gekleurd g las-¡ n - lood. ■

Gezamenlijk databeheer bodemsanering
Met de handtekeningen van de porte feu i l

lehouders milieu van de Zeeuwse gem een

ten en de provincie is de in form atie  over de 

bodemsanering in heel Zeeland voor die 

parti jen u i tw isse lbaa r geworden. De dert ien 

gemeenten en de provincie hebben zich

verp l ich t de eigen bodem in form atie  goed te 

beheren en met e lk a a r te  delen. Bovendien 

hebben zij u itgesproken dat de gegevens 

aan derden, zoals m akelaars, w on ing 

bouwverenig ingen en part icu l ie ren , kunnen 

worden vers trekt.

Door de koppeling van alle gegevens w ord t 

goed inzicht verkregen in welke locaties tot 

2030 nog moeten w orden gesaneerd, w a a r 

bij de gemeenten ve ran tw oorde l i jk  zijn voor 

de vervuil ingen binnen hun bebouwde kom 

en de provincie daarbuiten. ■

Provincie Zeeland


