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BOUWSTEEN voor de  
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 

 
Hoofdonderwerp: Evenementen en Promotie 
Opstellers: Experts van Gemeente Noord-Beveland, Gemeente Kapelle, Provincie Zeeland,  GHOR 
Meedenkers: Expert van Sport Zeeland 
Inhoud bouwsteen overgenomen uit andere visie: perspectief 2030 NBTC, Gezond in Zeeland, Zeeland, land in 
zee. Zeeuwse Kustvisie, de Zeeuwse Cultuuragenda, VVV Zeeland 
(NB Vanwege openbare publicatie zijn hier alleen de namen van de organisaties genoemd, niet de namen van 
de experts) 
 

 
Huidige situatie 
 
Samenvatting van actuele situatie van het onderwerp in cijfers, tekst en kaartbeelden. 
 
Het aantal evenementen in Zeeland bedraagt duizenden op jaarbasis anno nu (2019) 
uiteenlopend van grotere meerdaagse festivals en sportevenementen tot een 
kleedjesmarkt. Het overgrote deel van deze evenementen drijft op vrijwilligers. Voor de 
promotie van Zeeland zijn evenementen essentieel. Grote wielerrondes en festivals 
zetten Zeeland op de (inter)nationale kaart. 
 
Zeeland Land in Zee: Zeeën van tijd en ruimte voor jezelf. 
We zijn steeds beter onze identiteit gaan zien en erkennen. Hiervoor is er een merkstijl 
ontwikkeld waarmee we Zeeland samen op een herkenbare manier profileren. Deze 
merkstijl is niet alleen het gebruik van kleur of lettertype, maar ook een gedachtengoed. 
 
Gezond in Zeeland 
Zeeland heeft van nature alle ingrediënten in huis voor een gezond en prettig leven. Rust, 
ruimte, water en vruchtbare aarde. Gezond in Zeeland wil die in de schoot geworpen 
rijkdom niet alleen benutten, maar ook nog helpen die verder uit te bouwen en te 
vermarkten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.zeeland. 
nl/landinzee 
 
https://www.zeeland. 
nl/ruimte/gezond 
zeeland 
 
 

 
Trends & Ontwikkelingen 
 
Welke algemene ontwikkelingen zijn van belang voor dit onderwerp en waarom? 
Voorbeelden van grote ontwikkelingen: 
Bevolkingsontwikkeling (vergrijzing, toename eenpersoons huishoudens) 
Energie (afname gebruik fossiele energie, meer duurzame energie en energiebesparing) 
Klimaat (extreme neerslag en droogte, zeespiegelstijging, verandering soorten planten en 
dieren) 
Technologie (informatietechnologie, robotisering, biotechnologie, nanotechnologie) 
Economie (toename toerisme, schaarste grondstoffen, voedsel en water) 
Sociaal (wereldwijd toename welvaart, politieke instabiliteit, toename gevoel van 
onveiligheid) 
 
Welke ontwikkelingen spelen daarnaast specifiek binnen dit onderwerp? 
 
 
- Op 10 oktober 2018 heeft NBTC het rapport ‘perspectief 2030’ gepresenteerd tijdens 
de eerst georganiseerde Toerisme Top. Het aantal internationale toeristen zal mogelijk 
groeien met minimaal 50% (van 18- naar 29 miljoen). Het aantal binnenlandse toeristen 
groeit naar verwachting met 27% (van 24 naar 31 miljoen). Dit biedt kansen maar zorgt 
tegelijkertijd voor knelpunten. Investering in samenwerking is hierin noodzakelijk, De 

 
Belangrijkste 
bronnen vermelden: 
Rapporten, 
websites, 
databases, namen 
experts. 
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ambitie voor 2030 is: 
iedere Nederlander profiteert van toerisme.  
Vijf prioriteiten staan hierin centraal: 
1. Lusten en lasten in balans 
2. Nederland overal aantrekkelijk 
3. Toegankelijk en bereikbaar 
4. Verduurzaming moet 
5. Een gastvrije sector 
 
Op het moment kunnen we al een groei zien in het aantal verblijfsgasten. Deze groei 
brengt uitdagingen met zich mee. Denk aan de beheersing van het aantal verblijfsgasten, 
vitaliteit van je accommodaties, aanbod en personeel. Daarnaast biedt deze ontwikkeling 
ook uitdagingen op het gebied van infrastructuur. De doorgangswegen en bruggen 
tussen de eilanden raken regelmatig overvol en leveren problemen op voor bewoners, 
hulpdiensten en 
toeristen. Zeeland heeft een bepaalde rek en veel meer kan er niet bij als je de bestaande 
infrastructuur wilt behouden. 
 
- Consumentengedrag wordt beïnvloed door een groot aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het samenspel van deze ontwikkelingen zorgt ervoor dat consumenten in 
hun vrijetijdsgedrag bepaalde prioriteiten hebben. Deze prioriteiten zijn: identiteit, 
gezond, gemak, beleving, interactie en tijd en geld. (Bron: KCKT)  
De behoeften van recreanten veranderen. Consumenten zijn steeds vaker milieubewust 
en willen duurzame, eerlijke producten en diensten. Ook neemt het aantal mensen 
toe dat rekening houdt met zijn ecologische voetafdruk. 
 
Gezondheid zou een na te streven imago kunnen zijn voor Zeeland. Zeeland heeft tal van 
sportieve evenementen en biedt ruimte voor alle niveaus op zowel het land als het water. 
Hierin passen onderwerpen als duurzaamheid en evenementen met het aspect op 
gezondheid perfect in. Vervolgens kun je je hier mee naar buiten toe profileren, zowel 
voor inwoners van Zeeland als daarbuiten. Het aspect gezondheid is een onderdeel dat 
reeds plek krijgt in het project ‘Gezond in Zeeland’ en past in het gedachtengoed ‘Zeeland 
Land in Zee’. 
 
De Zeeuwse Kustvisie biedt al kaders aan de bebouwing aan de kust. De kracht van 
Zeeland is het typisch Zeeuwse landschap, het land in de zee. Zowel de agrarische kant, 
de natuur, de steden en de kust zijn onderdeel van het imago richting de recreant en zijn 
prioriteiten zoals beleving, identiteit en gezondheid. 
 
Consumenten zijn op zoek naar belevingen en ervaringen. Wanneer we spreken over 
promotie moet de promotie ook werkelijkheid zijn. 
 
- Een veel genoemd vraagstuk is ‘hoe behouden we jongeren in Zeeland’? 
 
In het onderzoeksrapport ‘Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose’ word 
benoemd dat de leeftijdsgroep 80+ toeneemt. De leeftijdsgroepen 15-29 jaar en 30-59 
jaar nemen zichtbaar af. Evenementen en promotie kunnen een belangrijke rol spelen in 
het invullen van dit vraagstuk. 
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- Evenementenorganisaties en vrijwilligers. In heel Zeeland vinden enorm veel 
evenementen plaats welke draaien op vrijwilligers. Het aantrekken van 
vrijwilligers blijkt lastig. Voor sommige evenementen kan het organiseren va 
een evenement onwerkbaar worden. Samenwerking op het gebied van 
vrijwilligers zou hierin wenselijk zijn. 
 
  

 
Ambitie 2050 
 
Het droombeeld voor de situatie in 2050.  
Wat is er anders dan nu en wat is gelijk gebleven? 
Is de ambitie voor heel Zeeland gelijk, of zijn er verschillen?  
Wat is het effect van de hiervoor beschreven trends en ontwikkelingen op deze ambitie? 
 
Belangrijk is dat Zeeland zich blijft onderscheiden van de rest van Nederland en België, 
in zowel landschappelijke waarden als ook de sociale cohesie. Het natuurlijke karakter 
van elk eiland of regio draagt bij aan het DNA van Zeeland. Wij moeten ons in staat – 
gaan- stellen om op basis van natuur- en milieu-invloeden (denk aan bodemgesteldheid, 
getijden, luchtkwaliteit, aanwezigheid van zoet water, duinen en dijken) Zeeland verder te 
ontwikkelen. Daarbij zien wij bijvoorbeeld klimaatverandering niet als een belemmering 
maar als een gegeven en een kans om ook evenementen te blijven organiseren. 
Evenementen moeten worden afgestemd op de mogelijkheden van een gebied, een 
woonkern en ook passen in het groter geheel, zoals verwoord in ZeelandLandinZee. 
 
Daarbij is een Zeeuwsbrede coördinatie noodzakelijk. Binnen deze gewenste coördinatie 
kunnen evenementen op elkaar en op de belasting voor een gebied, kern, 
toegangswegen, vrijwilligers en hulpdiensten worden afgestemd. 
 
Evenementen zijn het duurzame uithangbord van de ultieme Zeeuwse beleving van Land 
in Zee. In harmonie met inwoners, bezoekers en omgeving. Bewoners zijn trots op de 
evenementen, voelen alsof deze ook een beetje ‘van hen’ zijn, bezoeken ze graag en 
nemen hun vrienden mee, ook van buiten provincie. De toerist boekt niet alleen om te 
ontspannen aan de kust, maar om die perfecte combinatie van rust en beleving. De 
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belasting door bijvoorbeeld plastic vervuiling op de omgeving is afgenomen, maar 
evenementen blijven hun duurzame inzet door ontwikkelen. Dat opent ook meer 
kwetsbare gebieden voor evenementen, omdat kennis over duurzaam organiseren enorm 
is toegenomen. Samenwerking met natuurorganisaties is hiermee ook toegenomen. 
Organisatoren voelen zich verder gekend en ondersteund door overheden/eventdesk. 
 

 
Tussendoel voor 2030 
 
Wat is het beoogde tussenresultaat in 2030? 
Is een wijziging van het beleid nodig om dit doel te bereiken? 
Welke opties zijn er om dit resultaat te behalen?  
Welke optie heeft de voorkeur en waarom? 
 
 
In 2030 moet de Zeelandbrede coördinatie al operationeel zijn. Ook moet er meer 
duidelijkheid zijn op welke wijze evenementen duurzaam georganiseerd kunnen blijven. 
Hiermee wordt bedoeld hoe in Zeeland geborgd wordt dat een organisatie voldoende 
handjes en voetjes heeft om een evenement op het Zeeuwse kwaliteitsniveau kan 
organiseren. Een goede en doordachte inzet van vrijwilligers, hulpdiensten en de 
Zeeuwse coördinator zijn daarbij onontbeerlijk. 
 
Verder zal overeenstemming moeten worden verkregen tussen overheden, 
evenementenorganisaties en belangenorganisaties op welke wijze wij de ambitie van 
2050 willen en gaan bereiken. ZeelandLandinZee als merkengids voor Zeeland is wellicht 
een goed vertrekpunt. 
 
Een tussendoel in 2030 kan zijn het investeren in energie-opwekking waarbij er ook 
ruimte moet zijn voor experimenten (niet uit geldelijk gewin, maar met het ideële doel 
duurzame energie te verkrijgen). Om dit tussendoel te bereiken moet Zeeland gepromoot 
worden als hét gebied van Nederland als het gaat om duurzame ontwikkeling. Ook 
evenementen moeten meer in het teken staan van klimaat en duurzaamheid (denk aan 
de solarrace, zeilen, windsurfen, deltavliegen en wandel- en hardloopevenementen). 
 

 

 
Uitvoering 
 
Welke partijen zijn nodig om de voorkeursoptie te realiseren en welke instrumenten 
kunnen daarvoor worden ingezet? 
 
Uitdagingen bij evenementen nu 
 
doelen 2030/2050 
 
Evenementenorganisatoren weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning omtrent 
vrijwilligers, vergunning, veiligheidseisen etc. 
1. Evenementenorganisatoren weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning omtrent 
vrijwilligers, vergunning, veiligheidseisen etc. 
2. Er vindt afstemming plaats tussen evenementen 
3. Evenementen zijn ontwikkeld in het kader van duurzaamheid. 
4. Het Zeeuwse aanbod is goed vindbaar 
5. Er is een handreiking omtrent fondsenwerving en sponsoring 
 
Hoe doen we dit dan? 
Doel is om een eventdesk op te zetten waarbij bovenstaande doelen nagestreefd worden 
 
 

 

 
Raakvlak met andere onderwerpen 
 
Welke onderwerpen uit andere bouwstenen zijn nauw verweven met dit onderwerp?  
Wat is het effect van de voorkeursoptie op deze andere onderwerpen? 
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Wellicht komt dit naar voren op 24 en 31 oktober a.s. bij de nieuwe ronde gebiedstafels. 
 
 

 


