Gebiedstafel Landelijk Gebied

PLATTELAND, LANDSCHAP, RUIMTELIJKE KWALITEIT
Huidige situatie

Inclusief: agrarisch karakter, verhouding met de stad, openheid, polders, dijkbeplanting, landmarks, hoogbouw,
beeldkwaliteit, gebruikswaarde, meervoudig ruimtegebruik
Belangrijke bronnen

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp? Wat gaat er nu goed of juist niet goed?

F

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen



Veel kwaliteiten, veel diversiteit : beter ontsluiten



Veel water, veel kust -> veel toerisme



Natte en droge perioden

Richtlijnen en open terreinen zoals nu al in plannen



Grondwaterpeil -> moet in evenwicht blijven

benoemd handhaven



Biodiversiteit neemt af

Rli Meer dan de som der delen.



Erosie van cultuurhistorische elementen



Terugloop agrarische sector



Benutting van historische infrastructuur (oude tramwegen, kerkenpaden e.d.)



Meer functies in het platteland! -> potentie benutten om elkaar te versterken !



Bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer



Zichtbaarheid “eilandenstructuur” versterken -> accentueren verschillen. Onder andere herstel/behoud pontjes en veerverbindingen



Accentueren van verdronken en - op het land – gekrompen dorpen !



Aandacht voor kwaliteit overgang stad – platteland



Agrarisch natuurbeheer is kans voor behoud open ruimte, en tegelijk kans voor verdienmodel agrarisch ondernemer



Inzet op behoud en bescherming kernkwaliteiten (landschappen van provinciaal belang). Overige kwaliteiten worden (mogelijk)

experts.

beschermd door gemeenten.


Visie op ruimtelijke kwaliteit deltawateren ontbreekt.



Focus op behoud en bescherming, dus niet op ontwikkeling. Opgave verschillend en urgent door transitie landelijk gebied. Goede
samenhang biedt kansen.



Leegstand agrarisch vastgoed.

Trends & Ontwikkelingen

Belangrijke bronnen

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen



Afname aantal agrarische bedrijven -> leegkomende boerderijen/agrarische bedrijfsgebouwen



Toename zonneparken (landschapsvervuiling) -> goed landschappelijk inpassen!



Meer aandacht wenselijk voor cultuurhistorie

Voorschriften RWS



Koppelen van nieuwe ontwikkelingen met bestaand cult. Erfgoed

Natuurmonumenten



Historische boerderijen staan onder druk

Staatsbosbeheer



Windmolenparken in het zicht van de kust

Kustvisie



Opgave klimaatakkoord: meer bos

Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volerak-



Behoud en onderhoud van dijkbeplanting en dijken: dijken zijn de ruggengraat van Zeeland

Zoommeer West Zeeuws Vlaanderen



Circulaire landbouw (LNV) als basis voor streekproductie

Hedwigepolder



Circulaire economie

NBTC



Vergroten beleving van het landschap (verhalen uitbeelden, erfgoed lijnen UNESCO Geopark ScheldeDelta+



)



Veel verschillende opgaven en transities:
Van belang:
Bosstrategie i.v.m. vastleggen CO2
Wateropgaven (berging, zoetwater)
Duurzame energie (zon, wind, getijde)
Kustverdediging
Klimaatadaptatie
Wonen
Mobiliteit / transport
Natuur / biodiversiteit

experts.
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Ambitie 2050
Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?


Goede leefbaarheid (voorzieningen e.d.) in de kleine kernen



Een landelijk gebied waarin te zien is dat er ruimte is voor ontwikkeling waarbij ruimtelijke kwaliteit steeds als uitgangspunt is genomen. Ontwikkeling als drager voor extra kwaliteit



Betere OV verbindingen tussen LG en stad



Verbeteren landschappelijke kwaliteit



Benutten oude historische structuren (b.v. oude tramwegen)



Zeeland nadrukkelijker een “eilanden-provincie”-> beter visualiseren (b.v. grens Walcheren – Zuid-Beveland)



Kerncentrale Borsele dicht -> effecten op landschap !



Vrijkomende agrarische gebouwen: nieuwe invulling geven / slopen (nieuwe bestemming B. en W.)



Land schaalvergroting of natuur (eventueel fietspad / wandelpad)



Meer aandacht voor gezondheid en veiligheid i.r.t. landschaps(beleving)Meer samenhang in beleving natuur, cultuur(historie), landschap

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven?


Autogebruik blijft, meer fietsverkeer



Zorg dat OV-faciliteiten steeds minder worden



Toenemende stroom toerisme die meer gespreid is over tijd en ruimte



Van 13 naar 4 à 5 gemeenten



Dijkbeplanting bloemen (bijen)



Kwalitatief goed toeristisch en recreatief aanbod en voorzieningenniveau in de hele provincie die ook passend is bij DNA provincie met nadruk op massa langs de kust en niches in achterland

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?


Kwaliteit behouden door ontwikkeling -> ontwikkeling moet passen bij landschap



Beleefbaar houden van landschapsontwikkeling

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema?


De eigenheid van landschappen en historische ontwikkeling per regio -> staat onder druk door toename bebouwing -> bedrijventerreinen, woonwijken, zonneweiden, windmolens enz.

Raakvlak met andere visietrajecten
Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?


Omgevingsvisie landelijk gebied Schouwen-Duiveland – brede betrokken groepUNESCO Geopark ScheldeDelta



Klmaatadaptatie strategie



Erfgoedlijnen Zeeland

Opstellers
Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam
Omgevingsvisie verzorgt ondersteuning. Bent u één van deze experts?

Ja, zet mij maar op de lijst!
Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Meedenkers
Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers?

Ja, zet mij maar op de lijst!
Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

