
 

 
 
Inbreng SP-Statenlid Sylvia Tuinder, namens de fractie, bij de start 
van de werkzaamheden voor een nieuw Zeeuws Omgevingsplan. 
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Komend jaar maakt het Zeeuws provinciebestuur een nieuw 
Omgevingsplan. Een saaie bedoening? Wellicht. Maar de gevolgen raken 
iedereen. Vrijdag legde het dagelijks provinciebestuur aan de Zeeuwse 
Staten alvast een groot aantal voorlopige keuzes voor. Die bepalen de 
komende jaren de verdere inrichting van de Zeeuwse ruimte. De keuzes 
raken het leefklimaat: wonen, werken en recreëren; landschap, landbouw 
en natuur. 
 
Gemeentebesturen, en ook belangengroepen voelen zich ondertussen door 
het provinciebestuur voorbij gelopen. ,,Laten we vragen waar zij behoefte 
aan hebben, en ons niet gedragen als de regenteske grote broer”, zo begon 
Sylvia Tuinder met de inbreng van de SP-Statenfractie. 
 



Weg met de intensieve veehouderij; ruim baan voor 
natuurlijke veeteelt en akkerbouw 
 
Belangrijk aandachtspunt is de landbouw. Als het aan de SP ligt verdwijnt 
uiteindelijk de intensieve veehouderij. Die krijgt er geen ruimte meer bij, 
tenzij ze de leefomstandigheden van de dieren drastisch verbetert. Als het 
aan de SP ligt verdwijnen ook landbouwmethoden die de biodiversiteit 
schaden, die nadelig zijn voor de grote verscheidenheid van natuurlijk 
leven, in het bijzonder de wilde bijen en akkervogels. In plaats daarvan gaat 
het provinciebestuur natuurinclusieve en biologische landbouw 
bevorderen. Dat wil zeggen: landbouw floreert bij de omringende natuur, 
en natuur vaart wel bij landbouw.   
 
,,Juist biodiversiteit, inclusief de aanwezigheid van een grote 
verscheidenheid aan insecten en wilde bijen, is voor een gezonde landbouw 
van groot belang”, zegt SP-statenlid Sylvia Tuinder. Ze stelt het 
provinciebestuur voor daarin het voortouw te nemen.  Dat doet ze samen 
met Groen-Links . En passant vraagt ze ook aandacht voor ‘klein Zeeuws 
erfgoed’, zoals bijvoorbeeld de houtwallen. ,,Die zijn bijna allemaal 
verdwenen, en wat er nog van resteert, wordt bedreigd. Juist die 
houtwallen, ooit door mensenhand ontstaan, zijn van belang voor de 
biodiversiteit, en zijn van nature een prima nestplek voor vogels en wilde 
bijen. Ze worden zowel door bewoners als toeristen gewaardeerd, en ze 
schenken levensvreugde.” 

 
Dam tegen grote glastuinbouwcomplexen 
 
Wat de SP betreft werpt de provincie ook een dam op tegen grote 
glastuinbouwcomplexen. ,,We willen uitbreiding van bestaande 
glastuinbouwbedrijven bij bestaande locaties nog wel toestaan, maar alleen 
wanneer die met hun energievoorziening bijdragen aan de klimaatdoelen.” 
Hierin trekt de SP samen op met PvdA, D66 en GroenLinks  
 

Ook oevers van de Deltawateren beschermen 
 
Belangrijk aandachtpunt is ook het landschap en de natuur langs de 
Deltawateren.  De mooiste plekken worden vaak het eerst bedreigd door 
recreatieve bebouwing. De SP wil deze gebieden op dezelfde manier 
beschermd zien als sinds kort voor de Noordzeekust geldt (zie de 
Kustvisie). Daarin trekt de SP samen op met PvdA, D66 en GroenLinks. 
 



Eer het nachtelijk donder en de stilte 
 
Omgevingsvisies dichten veelal grote waarde toe aan economische groei. 
Maar, vraagt Sylvia Tuinder: ,,Kan stilstaan en behoud ook een waarde zijn 
met economisch perspectief? Neem het nachtelijk donker. Of de stilte. Er 
zijn in Zeeland nog veel plekken waar je dat kan ervaren.” Ze stelt voor 
meer van die plekken in kaart te brengen en die zo veel mogelijk te 
beschermen.  
 
,,Juist ook de gebieden die 's nachts heel donker en heel stil zijn, behoren tot 
de unieke waarden van de Zeeuwse leefomgeving. Dergelijke gebieden 
worden steeds zeldzamer in Nederland. Ze zijn niet alleen van belang voor 
de natuurbeleving van de mens, maar ook voor de wetenschap, zoals de 
sterrenkunde, en voor allerlei dieren.” Hierin trekt de SP samen op met D66 
en GroenLinks. 
 

Schone Energie in Zeeland voor Iedereen! 
 
Een rol speelt tenslotte ook nog de SP-nota ‘Schone energie in Zeeland voor 
iedereen!’. Die bepleit onder meer ruimte voor lokale initiatieven, met als 
voorwaarde dat  die verankerd zijn in een breed gedragen lokale visie, en 
dat ook mensen met een smalle beurs kunnen meedoen. D66 en GroenLinks 
hebben al laten weten daar vergaand in mee te denken. In januari wordt de 
nota besproken in de Statencommissie Economie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


