
Bouwsteen Platteland, Landschap, Ruimtelijke Kwaliteit 
Onderdeel Bebouwing 

Stellingen 
 
De ruimte voor ruimte regeling biedt (g)een oplossing voor vrijkomende agrarische bebouwing. 
Een agrarische adviescommissie voor vrijkomend agrarisch vastgoed is een goed idee om 
maatwerkoplossingen te kunnen realiseren.  
Zeeland moet meer investeren in het behoud van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen. 
Nieuwe Economische Dragers (NED’s) in het landelijk gebied: 

1- Moeten niet beperkt worden in hun omvang 
2- Moet duidelijker omschreven worden welke functies toelaatbaar zijn. Bovendien moet 

Tholen hetzelfde kunnen als in Terneuzen.  
3- Moet vooral blijven zoals het nu is.  

 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 
 
Vrijkomende Agrarische bebouwing 

 Maak het probleem niet te groot. Bedrijven gaan vanuit vermogensoverdracht over naar 
kinderen die de bedrijven gaan ‘beheren’. 

 Let op dat het probleem niet groter wordt gemaakt dan het is. In de praktijk wordt in Zeeland 
bijna alles “natuurlijk” opgelost. 
 

 Historische gebouwen moeten we zuinig op zijn en geen zonnepanelen, maar wel inpasbaar in 
het landschap. 
 

 Adviescommissie lijkt breder, welke boeren zitten in andere gebieden knel of komen knel te 
zitten? 

 VAB: advisering adviescommissie niet verplicht stellen. 
 

 NED kan wel, maar onder voorwaarden. 

 NED niet per stuk bekijken, maar in grotere geheel. 

 Maak van agrarische bedrijven (boerderijen) bijv. woongemeenschappen. 
Woongemeenschappen in boerderijen. Zorg, alleenstaanden, mix oud/jong, studenten (met 
mogelijk toezichthouders) 

 Enclaves met RvR woningen voorkomen. Ruimtelijk gezien past dit niet in Zeeland. Kijk naar de 
dorpen om daar aan te sluiten of aan inbreiding koppelen. 

 Mogelijkheden altijd maatwerk, dus per regio / bedrijf bekijken. 

 Investering is probleem voor hergebruik. 

 Maatwerk nodig voor NED’s op basis van kwaliteit. Effecten op locatie en omgeving sturend 
maken. 

 RVO heeft een tool ontwikkeld voor Voormalig Agrarische Bebouwing.  

 Veiligheid voor inwoner en gebruiker platteland van belang bij vervolgfuncties. 

 Na sanering bedrijfslocaties inzetten voor energieopwekking (zonnepanelen en kleine 
windmolens) 

 Gebiedsspecifieke aanpak. Provinciaal niet dichttimmeren. Regie bij gemeenten. 

 Gebiedsgerichte aanpak. Niet heel Zeeland is hetzelfde. Durf nee te zeggen. Elk gebied kent 
zijn eigen kansen., mogelijkheden en onmogelijkheden. 

 De provincie i.o.m. de gemeente moet de ruime kaders stellen.  
 

 Geef veel flexibiliteit in het verplaatsen van bedrijven.  



 

 Oude bedrijfsgebouwen en lokaties saneren. 

 Ruimte voor ruimte: te slopen oppervlak = 500m2 bij veehouderij en 1000m2 bij akkerbouw. 
Oftewel akkerbouw het dubbele van veehouderij.  

 “Wonen” voorkomen in het buitengebied. 
 
Landschap 

 Houd bepaalde gebieden open. 

 Ontwikkel een landschapsvisie. 

 Goed overleg tussen agrarische sector en erfgoed sector (historisch landschap) 

 Ga voor kwaliteit in een gebied: helikopterview 

 De provincie moet wel het initiatief nemen voor het ontwikkelen van de landschapsvisie. 
 
Zonneparken  

 De bekabeling is nog steeds een beperking voor zonnepanelen. Is iets om te regelen. 

 De ontwikkelingen gaan zo snel, dat de gevolgen van de zonnepanelen niet zo duidelijk zijn. 

 Zonnepanelen op water. Het is niet duidelijk wat dit doet met het water. 

 Met struweel kan je ze wel aan het zicht onttrekken. 

 Zonnepanelen zijn ook een kans. Bijvoorbeeld om stikstof te verminderen. Leg de stallen vol. 

 Gaan we in 2030 nog voor zonnepanelen? Dat is meer iets voor 2030. Misschien zijn de 
zonnepanelen dan onze dakpannen. 

 Samenhang zonnepanelen en ecologie is nog onduidelijk. Als je het wil combineren dan heb je 
nog meer ruimte nodig. 

 Wat doen zonnepanelen met mensen. Rondom de omvormer groeit niets. Is bekend wt de 
effecten hiervan zijn? 

 Eerst een visie op hoe we de verschillende wind- en zonnepanelen in Zeeland zien, daarna 
bekabeling regelen. 

 Het Rijk moet een rol nemen om de bekabeling in orde te krijgen. 

 Concentreer ze op een boerenbedrijf. 

 Bestem gebieden voor zonnepanelen. In Zierikzee 12 ha op een industrieterrein. Zonnepark 
langs A58 is zeer storend. 

 Zonneparken op parkeerterreinen. 

 Windmolens en zonneparken. Het lijkt nu een soort wild-west. Ze komen her en der. Het 
landschap verrommeld. Ze moeten beter ingebed in groen. 

 Zonnepanelen op daken de voorkeur. Ecologische inpassing zonneparken op landbouwgrond 
vraagt groter gebied dan natuur op landbouwgrond. 

 
Functies op het platteland 

 Flexibeler omgaan met bebouwing en bestemming nodig (tijdelijk bestemmen en demontabel 
bouwen). 

 Meervoudig ruimtegebruik is wel een kans. 

 Meervoudig ruimtegebruik positief. 

 Bij ruimtelijke ontwikkelingen eisen dat er wordt geïnvesteerd in natuur en landschap. Dwz 
altijd verevening. Geen natuur- en landschapsinvestering, dan geen ruimtelijke ontwikkeling. 

 
Overig 
Tekstueel, blz 8. “Slecht onderhoud moet niet moeten.” 

 

 
  



Bouwsteen Platteland, Landschap, Ruimtelijke Kwaliteit 
Onderdeel Landschap 

Stellingen 
 
Het Zeeuwse landschap ontwikkelt zichzelf: dat is ook visie! 
De provincie moet meer werk maken van landschapsontwikkeling! 
In 2050 zijn windmolens en zonnepanelen een onlosmakelijk onderdeel van het Zeeuwse 
landschap. 
Hoogbouw op het platteland is wel/geen probleem en wat is de hoogtegrens, 15 of 30 m. 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 
 
Landschapsvisie 

 Het verhaal achter het landschap als uitgangspunt nemen 

 Analoog aan kustvisie en Veersemeer visie, ook een landschapsvisie! 

 Doe ontwerpend onderzoek. Woorden doen geen pijn, beelden komen meer binnen. Teken 
scenario’s 

 Gezamenlijke visie is noodzakelijk! Provincie én gemeenten, want we moeten het samen doen. 

 Willen we van alles wat? Of willen we groene oase blijven? 

 Wat kan er niet meer? De consequentie van een bepaalde ambitie is dat er dingen niet 
kunnen. 

 Keuzes bij integratie letterlijk in beeld brengen helpt om de gevolgen duidelijk te maken. 

 Verhaal landschap als uitgangspunt  stimulerend kader (omgevingsbeleid)  kansenkaart 
(zoetwater, …,…)  opgaven 

 In beeld brengen wat het landschap ons oplevert 
 
Landschapsbescherming en -ontwikkeling  

 Rol voor provincie samen met gemeenten in de bescherming en ontwikkeling van het 
landschap 

 Harmonie als uitgangspunt. 

 Termen als “harmonie” verder aanscherpen, anders worden er geen keuzes gemaakt.  

 Het coulissenlandschap beschermen en versterken.  

 Het panorama in het Zeeuwse landschap is uniek in Nederland. Dit behouden. (panorama vs 
kleine vensters) 

 
Landschapsbeleving 

 Openheid van landschap! 

 Er zijn verschillende Zeeuwse landschappen! 

 Karakter dorpskernen behouden 

 Beleving openheid en ruimtelijke kwaliteit A58 waarborgen 

 A58 entree van Zeeland voor toerist = start vakantiegevoel, landschapsbeleving belangrijk. Ook 
voor inwoners.  

 In 2050 is de spoorlijn dé toegang tot Zeeland. Daarlangs moeten de landschapsvensters 
beschermd worden.  

 
Hoogbouw 

 Hoogbouw is van provinciaal belang. 

 Hoogbouw is maximaal 15 meter in het buitengebied 

 Hoogbouw, hoe ga je om met randen van stedelijk gebied. De oprukkende verdozing! 

 Herkenbare dorpsaanzichten (geen hoge gebouwen die een dissonant vormen) 



 
Maatregelen 

 De provincie moet duidelijke grenzen stellen. 

 Keuzes maken! Nu wordt er op meerdere paarden gewed (landschappelijk? Economie?) 

 Provincie Zeeland heeft te weinig landschapsarchitecten in dienst 

 Beschrijven in termen van kansen i.p.v. regels 

 Stimulerend kader waarop initiatieven loskomen, i.p.v. toelatingsbeleid 

 Laat de stadsrand op “natuurlijke” wijze vloeiend overgaan richting platteland.   

 Open ruimte buiten “steden” en geconcentreerde bedrijventerreinen behouden.   
 
Algemeen 

 Integratie van bouwstenen moet worden ondersteund door ontwerpen/schetsen om effect 
van keuzes steeds te visualiseren.  

 Landschappelijke impact van de “stekker” van de windparken op zee  Moet beter over 
nagedacht worden. 

 

 


